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Geachte bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland, 

In april 2022 ontvingen wij van u de conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 
van de Omgevingsdienst Rivierenland. Via deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar op 
de conceptjaarrekening en -begroting.  

De conceptbegroting 2023 is opgesteld in lijn met de kaderbrief die we eerder van u 
ontvingen. In de bijlage bij de aanbiedingsbrief wordt een duidelijke reactie gegeven op de 
door ons ingediende zienswijze op de kaderbrief. Het is goed om te lezen dat de 
aankomende tijd blijvend aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de 
dienstverlening. Wij kunnen ons vinden in de begroting zoals u deze heeft opgesteld en 
kunnen hier dan ook een positieve zienswijze op uitbrengen. 

Wij stemmen in met het beschikbaar stellen van € 100.000 uit het voordeel op de 
jaarrekeningresultaat tot uiterlijk eind 2023, als dekking voor de frictiekosten door de 
organisatie ontwikkeling. Wat echter ontbreekt is een duidelijke onderbouwing van de te 
verwachten frictiekosten. De voorwaarde is dat het beschikbare bedrag alleen wordt gebruikt 
als de frictiekosten zich daadwerkelijk voordoen. De gemeente blijft daarom graag op de 
hoogte van de organisatieontwikkeling, vooral wanneer dit gevolgen heeft voor de financiën 
of de uitvoering van taken.

Tot slot stemmen we in met de teruggave van het restantvoordeel op het 
jaarrekeningresultaat van € 307.881 volgens de voorgestelde verdeling aan de deelnemende 
gemeenten. 

Wij zien graag uw reactie met de wijze waarop de gegeven zienswijze is verwerkt in de 
vastgestelde jaarrekening en begroting. Dit is afgesproken in het regionale 
informatieprotocol.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Buren,

de griffier,                                              de voorzitter,

drs. J.J. Rochat                                     J.P.M. Meijers


